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I  kdy�  volební  úèast  byla  v  porovnání
s minulými lety podobná (47,45 %, co� pøedstavuje
1506  volièù),  výsledky  snad  v�echny  pøekvapily.
Mezi patnácti zastupiteli získalo prim uskupení Ná�
Vele�ín (39,87 %, 7 mandátù), na druhém místì je
sdru�ení Prosperující Vele�ín (20,57%, 3 mandáty),
bronzovou medaili má sdru�ení Pro rozvoj Vele�ína
(17,93 %, 3 mandáty) a jako ètvrtá je volební strana
KDUÈSL (12,02 %, 2 mandáty). Do zastupitelstva
se  tedy nedostala Strana  svobodných obèanù, dále
Národní  socialisté  a  KSÈM,  která  nemá  �ádného
zastupitele  poprvé  od  svobodných  voleb.  V�em

zvoleným  zastupitelùm  blahopøeji.  Oceòuji  v�ak  v�echny  kandidáty,
kteøí se odvá�ili nést kù�i na trh a obzvlá�tì ty, kteøí pøed volbami, ale
bohu�el  i  po  nich,
za�ívali slovní ataky od
protikandidátù.  I  já
a  moje  rodina  jsme  se
stali nesèetnìkrát terèem
nejen  slovních  útokù,
neuvìøitelných výmyslù
a  pomluv  s  cílem
úmyslného  po�pinìní.
Pøecházet  se  to v�ak dá
do  okam�iku,  ne�  to
po�kodí  vás  samotné  a
va�i  rodinu.  Je
s  podivem,  jak  na
sociálních  sítích  a  na
internetových  stránkách
jednoho  z  na�ich
volebních  uskupení
pisatelé, kteøí toho v �ivotì jistì �mnoho dokázali� a pro mìsto �hodnì
udìlali�, pøedjímají, kdo se jakého �korýtka� chce nebo nechce vzdát.
�Objektivnì� informují o dìní ve mìstì snù�kou nepravdivých sdìlení,
umnì smíchávají �jablka s hru�kami� a manipulují vìtami vytr�ených z
kontextù  s úmyslem po�kodit pohled na práci vedení Vele�ína. Práce
pro mìsto opravdu není o korytech, je to pøedev�ím o zodpovìdnosti,
nároènosti, odøíkání, pokoøe, slu�nosti a také o zku�enostech. Nechápu,
proè  autoøi  pøíspìvkù  mají  zapotøebí  oèeròovat  lidi,  kteøí  pro  mìsto
pracují  øadu  let. To, �e  jsou nìkteøí, vèetnì starosty, ve vedení mìsta
i desítku rokù toti� opravdu není o tom, �e se �zuby nehty dr�í koryt�,
ale  pøedev�ím  o  tom,  co  dìlají  pro  rozvoj  mìsta.  Ano,  karty  jsou
rozdány.  Obèané  zvolili  15  zastupitelù  a  teï  je  jen  na  jejich
zodpovìdnosti,  koho  si  vyberou  do  èela  mìsta  na  svém  prvním
zasedání. To je v�ak ze zákona odlo�eno, proto�e krajský soud dne 19.
øíjna informoval mìsto o podání návrhu na neplatnost hlasování nebo
neplatnost voleb.

Pokud  je  podán  návrh  na  neplatnost  hlasování  nebo  neplatnost
voleb, mù�e dosavadní starosta mìsta svolat ustavující zasedání novì
zvoleného zastupitelstva obce a�:

a) dnem nabytí právní moci  rozhodnutí  soudu v pøípadì, �e  tento
návrh byl soudem zamítnut,

b)  patnáctý  den  po  uveøejnìní  výsledkù  opakovaného  hlasování
v pøípadì, �e tento návrh byl soudem shledán oprávnìným a opakuje se
v rámci volebního procesu pouze hlasování,

c) dnem nabytí právní moci  rozhodnutí  soudu v pøípadì, �e  tento
návrh byl soudem shledán oprávnìným a opakuje se celý volební proces.

Nepøedpokládám, �e by nastal pøípad b) ani c), ale pøesto nyní nelze
pøedjímat,  kdy  by  se  novì  zvolení  zastupitelé mohli  sejít  k  prvnímu
zasedání,  na  nìm�  by  mìl  z  15  zvolených  zastupitelù  vzejít  nový
starosta,  místostarosta  a  3  noví  radní.  I  kdy�  se  nìkteøí  zastupitelé
víceménì  dohodli  na  rozdìlení  funkcí,  není  mo�né  v  souèasné  dobì
dopøedu cokoliv zveøejòovat.

Souèasná  radnice  v�ak  pracuje  bez
pøestávky.  Bez  vìt�ích  problémù  tedy
funguje nové autobusové nádra�í (dotace
z  EU,  IROP),  které  v  souèinnosti
s  dopravci  získá  je�tì  2  �chytré�
zastávky. Za podpory spoleènosti ÈSAD
Èeské  Budìjovice  a  Jihoèeského  kraje
bude na Holkovì, Na Vr�ích a v Chodèi
instalováno  6  inteligentních  zastávek
v  rámci  projektu  Smart  Cities.  Tzv.
Papercast  bude  zobrazovat  okam�ité
dopravní  informace  o  pøíjezdech
a  odjezdech  autobusù  pomocí  �etrného
einkoustu.  Ve  spodní  èásti  mohou  být
uvádìny  i  nìkteré  informace  z  mìsta.
Zastávky  jsou  napájeny  solární  energií
a navíc zobrazení je asi 36 krát úspornìj�í
ne� u obvyklých LCD displejù.

Energetické  úspory  a  samozøejmì  vy��í  komfort  zajistí  pro
obyvatele  zateplení  a  výmìna  oken  v  bytovém  domu  èp.  376  �  377
v leto�ním roce a v roce 2019 domu 378 � 379 (dotace z EU pøes MMR
ÈR).  Takté�  �stará�  èást  hasièské  zbrojnice  sní�í  svou  energetickou
nároènost  (dotace  EU  pøes  M�P  ÈR).  Dal�í  dobrou  zprávou  pro
hasièskou jednotku a pro bezpeènost na�ich obèanù je informace z MV
ÈR a hasièského záchranného sboru o pøidìlení dotace ve vý�i 448.000
Kè.  Pokud  k  této  èástce  po�ádáme  v  prosinci  o  dal�ích  400  tis.  Kè
a obdr�íme je, bude to zajímavá suma pro poøízení nového dopravního
automobilu, ani� se musí sahat hluboko do mìstské kasy. Od roku 2019
se na�e hasièská jednotka dostává o úroveò vý� � bude toti� skuteènì
pracovat v kategorii JPO II, co� je u� taková poloprofesionální zásahová
jednotka.  Výbornou  partu  tvoøí  zájemci  o  hasièskou  tématiku  na
Nádra�í  a  ve  Skøidlech.  Jejich  zájem  pøerostl  a�  v  ustavení  nové
jednotky po�ární ochrany Skøidla. Velitelem jsem pøi souhlasu vedení
HZS  Jihoèeského
kraje  jmenoval  pana
Pavla  Sulzera,  který
povede zatím deseti
èlennou  jednotku
kategorie JPO V.

Nové  vedení má
i  mìstská  knihovna.
Paní  Buchancová  se
s  vervou  pustila  do
dal�ího  zvelebování
prostor  knihovny
a  jejího  provozu.
Více  informací
získáte na webových
stránkách mìsta èi na
adrese
http://knihovna.vele
sin.cz/.

Zhruba  v  polovinì  listopadu  máme  slíbenu  obnovu  povrchu
komunikace v horní èásti námìstí, èásti ulice v Domkách a dále bude
opravena komunikace v zatáèce u Benziny, v�e v re�ii Správy a údr�by
silnic.  Práce  budou  hotovy  v  øádu  dnù.  �ádám  zejména  øidièe
o zvý�enou opatrnost pøi prùjezdu opravovanými místy.

Josef Klíma, starosta mìsta

Foto na stranì:   Otevøení autobusového nádra�í, �Smart Cities�,
sázení LÍPY SVOBODY, zateplování staré èásti hasièské zbrojnice
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Vá�ení ètenáøi.
Na zaèátku chci podìkovat v�em, kdo �li k volbám. Je velká �koda, �e
lidé  nevyu�ívají  svého  práva  a  úèast  v  komunálních  je  hodnì  nízká.
Jménem ,,starého� zastupitelstva dìkuji i za reakce a úèast na oficiálním
otevøení nového autobusového nádra�í. Byla to spoleèná akce v�ech a
díky shodì názorù máme tuto dominantu Vele�ína v provozu.
Je�tì nás èeká dokonèení kanalizace, vodovodu a ÈOV na Holkovì a
parkovi�tì u po�ty. Do pøí�tího roku se nám pøetáhnou realizace staveb:
Chodník,  VO  a  komunikace  na  Vele�ínském  Nádra�í,  urnový  háj  a
kolumbárium.
V�em,  kdo  tøídí  odpady,  patøí  velké  podìkování.  Napøíklad  se
dlouhodobì  sleduje mno�ství  vytøídìného  BIO  odpadu  a  tím  sní�ení
slo�ky smìsného odpadu, urèeného ke skládkování.
Závìrem  nám  v�em  pøeji  úspìchy  a  rozvoj  Vele�ína  v  nastávajícím
volebním období.
Ukliïme svìt � podzim 2018 � na tomto kole byla historicky nejmen�í
úèast klubù a spolkù, pouhých 7 !!! Lidí bez rozdílu vìku se zúèastnilo
140 a odlehèili  jsme Vele�ínsku o  cca 200 kg odpadkù v�eho druhu.
Dìkuji v�em úèastníkùm za pomoc.
Podzim v pøírodì: Opìt se mno�í nálezy  ,,nemocných �  je�kù. Je�ek,
pokud má váhu okolo 0,5 � 0,6 kg, je schopný pøezimování. Kdy� bude
mít  nìjakou  hromadu  vìtví  nebo  listí,  bude  v  pohodì.  Pøilep�it  mu
mù�ete granulemi pro koèky a vodou. Nikdy ne mléko!!!
 Pøeji v�em krásný listopad.

Jirka Rù�ièka (místostarosta) Tel: 739 026 248, ruzicka@velesin.cz
Pár èísel pro jistotu:

Mìstská policie: 604 189 828, 736 600 799, mp@velesin.cz
vedoucí prac. skupiny: 603 537 754

 Mgr.Josefu Klímovi  a mìstskému  úøadu  za
pøání.  Dìkuji  té�  paní  Summerauerové  a  pí.Amchtové  za  milou
náv�tìvu a dárek k mému �ivotnímu jubileu. Té� dìkuji v�em dal�ím
gratulantùm.

                Helena Ertlová

  za  pøání  a  dárek  k  mým  narozeninám
a pí.Radové  a  pí.Papou�kové  za milou náv�tìvu. Té� dìkuji  za  toté�
místnímu výboru Jednoty a pí.Syslové.
            Dìkuji Jiøina Krechlová, Sídli�tì 380

za  písemné  blahopøání  k  mým
narozeninám,a  za  milou  náv�tìvu  a  pøedání  dárku  pí.Papírové
a pí,Bohdalové.

Danu�e �vecová

  Mgr.Josefu  Klímovi  za  blahopøání  a  paní
Máèeové za milou náv�tìvu, pøání a dárek.

                Ludvík Marchal

 panu starostovi za dárek a blahopøání k narozeninám
a za milou náv�tìvu paní Kleinové. Také dìkuji odborové organizaci
Jihostroje za pøání, �e nezapomínají na bývalé zamìstnance.

                Jan Busta

  panu  starostovi,    Mgr.  Josefu
Klímovi,  za  písemné  blahopøání  k  mým  narozeninám  a  za  milou
náv�tìvu  a  pøedání  dárku  Zdeòce  Papírové  a Marii Uretschlägerové.
Dále  dìkuji  Odborové  organizaci  KOVO  pøi  a.  s.    Jihostroj  Vele�ín
za písemné blahopøání.

                Milo� Kroneisl

  paní  Amchové  za  dlouhodobou  pomoc  pøi
úklidu,  který  sama  ji�  nezvládám  a  chtìla  bych  ji  také  pochválit
za krásnou kvìtinovou výzdobu oken.
                      Anna Semerádová

Jak se stalo ve Vele�ínì tradicí, opìt budeme ve spolupráci s rùznými
spolky a �kolami poøádat Adventní charitativní trh. Tentokrát se bude
konat  první  adventní  nedìli,  tedy  2.12  2018.  Opìt  se  tedy  obracím
s prosbou o spolupráci na v�echny na�e �vìrné a letité� spolupracovníky
z øad kulturních spolkù, �kol, dal�ích organizací i dobrovolníkù. Opìt se
k  nám  pøidá  i  charitativní  bazárek,  který  se  bude    konat  17.11.2018
a  podrobné  informace  najdete  na  plakátu,  který  je  souèástí  tohoto
zpravodaje.
Výtì�ky  z  akcí  budou  opìt  pøedány  na  rùzné  dobroèinné  úèely,
o kterých vás budeme podrobnì  informovat. Dìkuji  pøedem v�em za
ochotu a jakoukoliv pomoc pøi poøádání Adventního charitativního trhu
a  pokud  se  k  nám  chce  pøipojit  nìkdo  nový,  mù�e  mne  kdykoliv
kontaktovat na tel. è. 607 806 439 nebo zajít do kanceláøe v kin .Budeme
rádi.      Za v�echny organizátory

Hana Rù�ièková, Øeditelka KIC mìsta Vele�ín

Zdroj:https://volby.cz/pls/kv2018/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=2
&xnumnuts=3102&xobec=545821&xstrana=0&xstat=0&xodkaz=1

V  nedìli  28.10.  2018  ve  14.00  zahájily  kostelní  zvony  slavnost
vysazení nové lípy svobody.

Jak se pí�e ve Vele�ínské kronice z kvìtna 1919, ,,se�lo se mno�ství
lidí  a  za  krajnì  nepøíznivého  poèasí  byla  vysazena  lípa  svobody�.
To poèasí se nám povedlo dokonale.

Proto�e  se  samo  nikdy  nic  neudìlá,  chci  podìkovat  v�em  kdo
pøilo�ili ruku k dílu a pomohli nám s pøípravou a organizací slavnosti.

Pøi pohledu na ma�oretky v  trikotech mi bìhal mráz po zádech �
dìkujeme a snad to �ádná neodstùnì.

Na�i  dobrovolní  hasièi  �  ujali  se  slavnostního  pochodu  s  vlajkou
a prapory, zvládli perfektnì uvítání nastrojeného koòského potahu pana
Persána, který dovezl lípu doprovázenou dvìma skauty. Chrámový sbor
zapìl píseò �Kde domov mùj� a za pomoci skautù jsme usadili lípu do
pøipravené jámy. V�em patøí díky.

Pracovní èetì mìsta patøí podìkování za pøípravu jámy a zeminy.
Díky holkám a Jardovi z KICu  jako obvykle v�echno klaplo.
Také dìkuji  ,,pøípravné�  skupinì, Frantovi �rámkù, Ale�ovi Riegerù,
kteøí  pomáhali  a  radili. Dìkuji  také  pomocníkùm,  kteøí  nám pomohli
sbalit  v�echno  promoèené  vybavení  �  Mírovi  Korábkovi,  Vláïovi
a Monice Korbelovým, Jirkovi, Luká�ovi a Monèe. Samozøejmì dìkuji
i  v�em,  kteøí  na  slavnost  pøi�li  a  nejvíc  tìm,  kdo  pøivedli  své  malé
ratolesti. Dìtem je toti� nutné historii národa pøipomínat a vysvìtlovat.

Tak tedy zdar vele�ínské lípì a pøeji jí dlouhý a pokojný �ivot.
Za organizátory Jirka Rù�ièka Vele�ín 28.10.2018

od 2.11. do 18.11. 2018 v dobì PoPá 911 a 1316, So 911 h. � 1x týdnì � ka�dý pátek Poslední svoz: 30.11.
 � 1x mìsíènì  Pátek: 7.12.

  Rádi bychom touto cestou podìkovali v�em volièùm, kteøí podpoøili
na�i  kandidátku  a  kteøí  ná�  volební  program  pøeèetli,  popø.  se  s  ním
ztoto�nili. Tøi mandáty a více ne� 20% v zastupitelstvu ale nestaèí na
splnìní na�ich cílù, pøesto se budeme sna�it prosperitu mìsta zachovat
a rozvíjet.              Za SNK � Prosperující Vele�ín 

Josef Klíma, Jana Nìmecká, Petr Skøivánek & spol.
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Základní �kola Vele�ín poøádá pro rodièe �ákù na�í �koly i zájemce
z  øad  veøejnosti  pøedná�ku  na  téma  kyberkriminalita  a  nebezpeèí
sociálních sítí. Pøedná�í Ing. Petr �míd, DiS
V pondìlí 12. listopadu v 17:00 hodin v sále kina Vele�ín

vstupné   zdarma

Dne 2. a 9. 10. 2018 probìhla akce pod názvem �Voòavá knihovna�
u  pøíle�itosti  celostátní  akce  �Týden  knihoven�,  do  které  jsem  na�i
knihovnu pøihlásila.
Zúèastnilo  se  celkem  70  pøed�kolákù  z M�.  Dìti  si  vyrobily  vlastní

kní�eèku herbáø jeho� souèástí byla
ozdobná  pøední  strana  z  ruèního
papíru  a  ka�dá  ze  �esti  stránek
obsahovala jednu bylinku s názvem.
Mým  cílem  bylo  seznámit  dìti
s knihovnou  jako  takovou a zároveò
jim  hravou  formou  vysvìtlit,  jak  se
s knihou zachází, proè je vùbec dobré
chodit do knihovny, jak se v knihovnì
chovat a jak si kní�ku vybrat.

Dìti  byly velmi  �ikovné  a myslím  si,  �e  jsme  si  u�ili  dvì krásná
a tvoøivá dopoledne.

Dal�í  pøíjemnou  akcí  bude  3.  prosince�  Koncert  mezi  knihami�
vystupovat bude folková skupina z Èeského Krumlova Lakomá Barka.
V�echny upøesòující informace budou vyvì�eny na webových stránkách
knihovny, které jsou také zbrusu nové.

Od zaèátku øíjna je také na�e knihovna zapojená do interaktivní hry
, kterou teï a� do konce listopadu vysílá ÈT Déèko. Hra navazuje na
právì  vysílaný  seriál  Skautská  po�ta  1918,  vìnovaný  vzniku
Èeskoslovenska,  v  hlavní  roli  s  Pavlem  Zedníèkem,  který  se  stane
i prùvodcem hry.

 Jana Buchancová, knihovnice, tel.: 380 331 847, 731 181 433

Zveme  Vás  na  na�e  pravidelná  setkání
v mateøském centru Vele�ínské klubíèko, které  se nachází v základní
�kole � 2. patro nad mìstskou knihovnou. Centrum je otevøeno

  hodin,  je  v�ak  zapotøebí  pøijít
nejpozdìji  v 10:00 hodin,  poté  se vstupní prostory uzamykají. Odejít
mù�ete samozøejmì kdykoli. Program pøipravují maminky pro dìti od
1 do 4 let, ale nav�tívit nás mohou i dìti mlad�í èi star�í (pøed�kolní).
S sebou si nezapomeòte pøezùvky pro sebe, své dítì a pøíspìvek ve vý�i
30 Kè za rodinu ve støedu, 20kè v pátek.

  �  Jana  Soukupová,  tel.  605  339  338,
www.nesmenka.mysteria.cz   Mgr.  Hana  Císaøová,  tel.:
734 256 026, hana.cisarova@email.cz

�  Hana  Vítù,  tel.:  728  701  409,
vituhana@seznam.cz Mgr. Pavla Marchalová, Phd.D., tel.  732 654 738

od  4  �  7let,  Markéta  Nová,  tel.:
607 224 048, markyno@centrum.cz

Co nás èeká...
.

Mù�ete nav�tívit stánek mateøského centra, kde budete moci ochutnat
domácí punè, domácí dobroty, pokoupit drobné dáreèky pro své blízké
a  pøispìt  tím  na  dobrou  vìc.  Pokud  se  chcete  zapojit  zajdìte  ka�dý
ètvrtek od 20:00 hod do Klubíèka a mù�ete tvoøit s námiJ

, který dìtem

Verze.
1,  Ze  spisových  materiálù  jednoznaènì  vyplývá,  �e  jedinou

vy�etøovací verzí vra�dy Franti�ka Hovorky, kterou se èetníci a policisté
na  obou  stranách  státní  hranice  zabývali,  bylo  zastøelení  pøi  výkonu
slu�by neznámým pa�erákem,který si na Hovorku poèkal, nebo se s ním
náhodnì na místì èinu setkal.
       Hovorka  le�el na zádech, zøejmì na místì kam sám do�el. Kromì
naddozorce  Handla,  který  Hovorku  nalezl,  s  tìlem  nikdo
nemanipuloval.  To  by  znamenalo,  �e Hovorka  pravdìpodobnì  svého
vraha alespoò na krátkou chvíli uvidìl. Otázka je zda vraha znal nebo to
byl pro nìj èlovìk neznámý. V ka�dém pøípadì jej v�ak vrah pøekvapil
a  nejménì  tøikrát  proti  nìmu  z  bezprostøední  vzdálenosti  vystøelil.
Hovorka nestaèil svou zbraò pou�ít, zbraò zùstala nabita, závìr uzavøen.
Na  místì  èinu  nebyly  nalezeny  �ádné  vystøelené  nábojnice,  co�  by
odpovídalo  svìdectví  Josefa  Böhma,  který  usly�el  jeden  výstøel
z revolveru.

2, Dal�í verzi nabízí kronika obce Dolní Dvoøi�tì, psaná v nìmèinì
kurentem.  Kronikáø  uvádí,  �e  nìmecké  obyvatelstvo  má  za  to,  �e
Hovorka se zastøelil sám, �e jde tedy o sebevra�du.  Zároveò ale uvádí,
�e proti této verzi se jednoznaènì staví èeské obyvatelstvo.
        Verze  je  dokladem  toho,  jak  slo�itý  byl  vztah  mezi  èeským
a nìmeckým obyvatelstvem v té dobì. Pøesto�e ohledání místa èinu není
bez chyb a nìkteré otázky zùstanou nav�dy nezodpovìzeny, je nade v�í
pochybnost,  �e  by  Hovorka  spáchal  sebevra�du.  Nic  tomu
nenasvìdèuje. Hovorka byl zasa�en tøemi ranami, které nevy�ly z jeho
slu�ební zbranì a jiná zbraò na místì èinu nalezena nebyla. Na jeho tìle
byly  nalezeny  tøi  prùstøely.  Stehen,  boku  a  krajiny  srdeèní.  Nebyl
nalezen �ádný dopis na rozlouèenou. Bìhem pátrání se neobjevil �ádný
dùvod, pro který by mìl dozorce spáchat sebevra�du.

3, Nìkdy v prùbìhu roku 1945 údajnì nìjaký Raku�an v hospodì
v  Dolním  Dvoøi�ti  prohlásil,  �e  Hovorku  zastøelil  on,  proto�e  mu
Hovorka chodil za �enou.
        Z    dochovaného  spisového  materiálu  nevyplývá,  �e  by  èetníci
vìnovali  vìt�í  pozornost  civilním  kontaktùm  zastøeleného  dozorce.
Pøesto�e  v  Dolním  Dvoøi�ti  pùsobil  teprve  krátce,  jistì  zde  nìjaké
kontakty mìl. Nelze ani vylouèit, �e by mohl mít vztah s nìjakou �enou,
buï pøímo v Dolním Dvoøi�ti, nebo  v jeho okolí. Hovorkovi bylo 24
let, byl to mladý pohledný mu�, který se dennì pohyboval mezi místním
obyvatelstvem, urèitì  se  s  tìmito  lidmi bavil  a nepochybnì  rozprávìl
i s místními �enami.

... pokraèování ...

èíslo 11  2018
vydáno ve Vele�ínì dne 1.11. 2018
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Dne  7.10.2018  se  ve  Vele�ínì  konal  krajský  bodovací  turnaj
nejmlad�ího �actva. Do Sportovní haly Jihostroj se sjelo 20 chlapcù a 11
dìvèat,  kteøí  reprezentovali  oddíly:  DDM  Sobìslav,  DTJ  Kondor
Lomnice  nad  Lu�nicí,  KST  Orel  ÈB,  Libín  1096  Prachatice,  Sokol
Lhenice,  Sokol  Strakonice,  Sokol  Vodòany,  Spartak  Kaplice,  TTC
Kováøov, VS Tábor a OST Vele�ín. Proto�e hrály roèníky 2008 a ní�e,
tak  vrchní  rozhodèí  Milan  Rù�ièka  vysvìtlil  postup  turnaje  dìtem
trochu podrobnìji, tak�e hra potom probíhala organizaènì hladce. Ale
bojovností  a  nad�ením  se  tito  nejmlad�í  �áci  smìle  vyrovnali
sportovcùm z vy��ích kategorií.   Z �esti skupin klukù se po nároèných
zápasech probojovali na stupnì vítìzù: 1. Michal Hoøèica (Libín 1096
Prachatice),  2.  Tomá�  Jare�  (Vodòany),  3.  Matyá�  Borovský  (OST
Vele�ín). Ze  tøí  skupin �ákyò mìly nejlep�í  formu: 1. Novotná Lucie
(Lhenice),  2.  Bøezinová  Simona  (Lhenice),  3.  Jungvirtová  Karolína
(Strakonice). Medaile, diplomy, ceny byly rozdány a dìti, rodièe, trenéøi
i fanou�ci se spokojenì rozjeli domù. Ná� Matyá� Borovský má krásné
tøetí místo a v záøí ve Vy��ím Brodì vybojoval dokonce druhé místo
v kraji. Chci v�ak vyzdvihnout výkony  i Marka Sulzera,  Jana Vojèe,
Petra  Vítù  a  Terezky  Chaloupkové.  Pøi  jejich  prvním  turnaji  byli
s ka�dým zápasem  lep�í  a  sebevìdomìj�í,  co� nás  samozøejmì velmi
tì�ilo. Poøádali jsme ji� ètvrtý krajský bodovací turnaj a chtìla bych, aby
do na�eho mìsta lehce na�li cestu nejen soupeøi z kraje, proto se znovu
pokusím prosadit zhotovení vítacích tabulí ve tvaru erbu Vele�ína.

D. Javoøíková
(barevné foto Matyá�e Borovského týmu je str.11.)

Venkovního koupali�tì Na Skalkách bylo v provozu od 31. kvìtna
do 3. záøí. Je�tì zaèátkem záøí  jsme oèekávali  teplé poèasí, mìli  jsme
areál  pøipraven  ke  koupání,  ale  babí  léto  se  nedostavilo  a  proto  byl
provoz koupali�tì 4. záøí ukonèen. V loòském roce byl provoz ukonèen
31. srpna.

Leto�ní  sezóna  byla  na  poèasí  pøíznivá  (do  konce  srpna)  ,  a  tak
pøi�lo na koupali�tì celkem 14 458 náv�tìvníkù, co� je o 2 500 více ne�
v loòském prùmìrnì teplém létì. Areál byl otevøen 65 dnù, ve 44 dnech
bylo  na  koupali�ti  více  ne�  100  náv�tìvníkù  a  27  dnù  byl  areál  pro
nepøízeò poèasí uzavøen.

Pøi provozu veøejného koupali�tì je nutné dodr�ovat pøísné pøedpisy
a normy. Splòovat tyto pøedpisy je velice nároèné a finanènì nákladné.
Zdárný chod celého komplexu zaji��ovalo celkem 12 pracovníkù s tím,
�e  na  ka�dé  smìnì  museli  být  12  plavèíci,  strojník  a  pokladní.
O poøádek a úklid areálu se starali strojníci a jedna uklízeèka. V Týnì
nad Vltavou byli v èervnu  úspì�nì pro�koleni 3 na�i plavèíci.

Venkovní  koupali�tì  u�ívá  na�e  organizace  na  základì  Smlouvy
o nájmu s mìstem Vele�ín. Ka�doroènì uzavíráme nebo obnovujeme
smlouvy s nájemcem obèerstvení,  se Zdravotním ústavem na analýzu
bazénové vody, s firmou FCC na svoz odpadu, s Aagneth na  internet
a bezpeènostní systém a s firmou Elvis pronájem turniketu a pokladního
systému vè. vybavení pokladny.

Po celou sezonu jsme zajistili kvalitní bazénovou vodu (chlor, pH
minus  a  flock).  V  srpnu  byla  dokonèena  kontrola  KHS  Jihoèeského
kraje  s konstatováním, �e bazén  je provozován dle platných pøedpisù
a v souladu s platným provozním øádem.

Pøi  provozu  do�lo  u  dìtí  k  nìkolika  drobným  poranìním,  které
�kolení plavèíci o�etøili. Èastým pou�íváním docházelo k po�kozování
sluneèníkù,  které  jsme museli  doplòovat  na  potøebný  poèet.  Provedli
jsme nátìr døevìných herních prvkù, døevìných konstrukcí a zahradního
domku.  Opravili  jsme  po�kozená  místa  zámkové  dla�by  vè.  dna
odchlorovací  nádr�e  a  do  konce  roku  bude  provedeno  prodlou�ení
pergoly.

V  souèasné  dobì  strojníci  provádí  zazimování  bazénu  a  celého
areálu,  seèeme  a  rovnáme  odpoèinkovou  plochu,  kterou  oséváme
odolnou travinou.

Léto bylo na poèasí pøíznivé a pøíjem ze vstupného byl 505 tis. Kè
Celkové náklady budeme znát po vyúètování v�ech energií za rok 2018.
Za  sebe  i  za  ostatní  pracovníky  venkovního  koupali�tì  Na  Skalkách
dìkuji v�em za náv�tìvu tohoto pìkného areálu.

Karel Krejèí jednatel SMM

Pro obèany mìsta Vele�ín a okolních obcí, které mají mo�nost
ukládat odpad (Loèenice, Mojné, Zubèice, Zvíkov) je upravena
provozní doba.

pondìlí a� ètvrtek          12:00 � 17:00
pátek              10:00 � 17:00
sobota                8:00 � 13:00

V pøípadì výkupu odpadu (�elezo, barevné kovy, baterie) nebo ulo�ení
odpadu pro podnikatele je provozní doba:

pondìlí a� pátek             7:00 � 17:00
sobota          8:00 � 13:00

U pøíle�itosti 150. výroèí zalo�ení Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka
v Èeských Budìjovicích dal jeho absolvent a èeskobudìjovický archiváø
PhDr.  Jiøí  Cukr  dohromady  jedineènou  publikaci  s  názvem  Galerie
vybraných  absolventù  Jirsíkova gymnázia � 350 portrétù od A do �.
Krátkými  �ivotopisnými  medailonky  jsou  v  ní  pøedstaveni  význaèní
absolventi, kteøí na tomto ústavu odmaturovali. K lep�í orientaci v knize
slou�í pøipojené rejstøíky � maturitní, místní (rodných obcí) a oborový
(profesní).  Knihu  vydalo  nakladatelství  Bohumír  Nìmec  �  Veduta,
obsahuje pøes 200 portrétních fotografií, má 160 stran a prodejní cena je
140  Kè.  K  dostání  je  v  èeskobudìjovických  knihkupectvích,
u  nakladatele  (internetové  stránky:  https://vedutaknihy.cz/,  tel.:
724 245 135) nebo v Jihoèeském muzeu, kde zároveò do 13. ledna 2019
probíhá výstava k dìjinám gymnázia.

Na  gymnáziu  za  150  let  jeho  existence  odmaturovalo  na  15  000
studentù a øada z nich pocházela i z Vele�ína a okolí. V publikaci je blí�e
zmínìn  zdej�í  rodák  Stanislav  Kamarýt,  který  se  vedle  pedagogické
èinnosti  vìnoval  studiu  esperanta  a  byl  èlenem  Mezinárodního
jazykového  výboru  esperantistù.  Z  blízkého  Svatého  Jana  nad Mal�í
pocházel  redaktor  a  vojenský  dùstojník  Bohumil  Klein,  který  byl  za
svou  odbojovou  èinnost  uvìznìn  a  v  nacistickém  vìzení  zemøel.
Biogram zde má i faráø Josef Jílek, rodák z Výhnì, který byl za podporu
protinacistického odboje popraven.                       JC

 Tenisový klub LTC Vele�ín z.s. hledá pro
následující sezóny správce tenisových dvorcù (zajímavé finanèní

podmínky)  bli��í info p. Mike� (tel. 603530247).

Mo�né i jako pøivýdìlek pøi studiu èi mateøské. Více na:
http://prizpusobivaprace.prijemextra.cz/

NA NÁMÌSTÍ VE VELE�ÍNÌ více info na tel. 380 331 514

Ve  sportovním  kalendáøi  uvádíme  akce,  které  vele�ínské  sportovní
oddíly v aktuálním mìsíci poøádají nebo se jich úèastní.
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Od února 2016 se tiskne obálka Vele�ínského zpravodaje barevnì.
Nabízíme  tedy  mo�nost  barevné  inzerce  na  obálce  Vele�ínského
zpravodaje  (  pouze  poslední  dvoustrana  ).  Pøední  dvoustrana  bude
vyu�ívána ke zveøejòování fotografií z dìní ve mìstì.

Ceník inzerce platný od 1.11.2018
A4 zadní strana obálky(na dotaz)  7 800, Kè + DPH

      ½ A4 zadní strana obálky      3 900, Kč + DPH
      ¼ A4 zadní strana obálky      1 950, Kč + DPH
      A4 vnitøní strana obálky      6 000, Kè + DPH
      ½ A4 vnitřní strana obálky     3 000, Kč + DPH
      ¼ A4 vnitřní strana obálky     1 500, Kč + DPH

A4 zadní strana obálky(na dotaz) 5 800, Kè + DPH
      A4 vnitøní strana         4 200, Kè + DPH
      ½ A4 zadní strana         2 900, Kč + DPH
      ½ A4 vnitřní strana       2 100, Kč + DPH
      ¼ A4 vnitřní strana       1 050, Kč + DPH
      1/3 A4 vnitøní strana       1 400, Kè + DPH
      1/6 A4 vnitøní strana         700, Kè + DPH
      1/8 A4 vnitøní strana         525, Kè + DPH

50, Kè + DPH  za 1 øádek v �íøce sloupce.

Délka příspěvku je stanovena max. na ½ A4 klasického řádkování ( cca
30 øádkù). U klubù a spolkù platí tato pravidla také, ale mohou zvlá��
zasílat fotografie.
  Prosíme  o  dùsledné  dodr�ování  tìchto  pravidel.  Del�í  pøíspìvky
nebudou  zveøejòovány  nebo  budou  úètovány  pisateli  (  po  vzájemné
dohodì ) jako øádková inzerce.  Zároveò stále platí, �e se pøíspìvky musí
týkat  dìní  ve  mìstì.

zpravodaj@kinovelesin.cz  nebo  dodány  osobnì  do  kanceláøe  KIC
mìsta Vele�ín v kinì ( tel. 380 331 003 )
  Objednávku spoleènì
s fakturaèními údaji zasílejte na ní�e
uvedený email.
  Jakékoliv dotazy vám rádi
zodpovíme na
zpravodaj@kinovelesin.cz nebo
kino@kinovelesin.cz nebo na tel.
380 331 003.

Za redakci Hana Rù�ièková,
øeditelka KIC mìsta Vele�ín
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